
Doel volgens de statuten: 

• De stichting heeft ten doel om niet (gratis) doorgeven van (her)bruikbare kleding, textiel en 

schoeisel aan (tijdelijke)financieel behoeftigen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in ruimste zin van het woord. 

• De verkoop van goede tweedehands kleding. 

• Het verkrijgen van subsidies, sponsorgelden, giften en ander verkregen gelden. 

• De inzet van de vrijwilligers die dit belangeloos doen. 

• Het onder de aandacht brengen van onze doelstelling. 

 

Doelgroep: 

Mensen die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor gedurende korte of langere periode 

niet zelfstandig in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.  

Wij beschouwen kleding ook als een eerste levensbehoefte. 

 

 

Beheer en bestuur: 

De stichting wordt beheert door een bestuur bestaande uit drie personen, dat richting geeft aan het 

organiseren van de werkzaamheden. Het bestuur werkt onbetaald en stuurt vrijwilligers aan die hun 

werkzaamheden ook onbetaald verrichten. Er wordt kleding ingezameld die voldoen aan de eisen 

van nu en nog goed bruikbaar zijn. 

 

Om mensen uit onze doelgroep te helpen wordt gebruik gemaakt van verwijsbrieven, die 

uitgeschreven worden door instanties zoals; stichting Leergeld, thuiszorg, Lumens groep, 

maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, Senzer, dorpsondersteuners, jeugd en gezin, voedselbank, 

budgetbeheer, schuldhulpsanering.  

Cliënten dienen jaarlijks een nieuwe verwijsbrief te overhandigen samen met een geldige ID of 

verblijfsvergunning, indien hun situatie niet verandert is. Wij gaan hier uit van de juiste informatie 

van de doorverwijzers omtrent de situatie van de aanvrager. Met een ID of verblijfsvergunning en 

een volledig ingevuld en ondertekende verwijsbrief kan een cliënt voor 1 jaar terecht bij st. 

kledingbank. 

De cliënt(en) mogen per kwartaal zes kledingstukken gratis meenemen.  

Alle verstrekte gegevens worden genoteerd in een persoonsgebonden dossier, waarvan wij de 

privacy gegevens veilig beschermen.  

Iedereen kan kleding doneren aan onze stichting. De binnengekomen goederen worden door de 

vrijwilligers gecontroleerd en de goede, nog bruikbare kleding komt in ons “winkeltje” te hangen. 

Kleding die wij afkeuren worden opgekocht door een afnemer. De opbrengst hiervan wordt gebruikt 

om de vaste lasten (huur pand, energiekosten, verzekeringen) van te betalen.  



Ook doneren wij weer artikelen die door ons niet meer gebruikt worden aan andere partijen, 

waaronder de dierenambulance. 

Tegen standaardprijzen wordt er ook kleding verkocht. Dit geldt voor cliënten met verwijzing, maar 

ook voor klanten zonder verwijzing. Iedereen staat dus vrij om nog goede bruikbare kleding bij ons te 

kopen.  

De verkregen inkomsten uit de verkoop van kleding, wordt ook weer gebruikt voor vaste lasten. 

Als stichting hopen wij zo financieel te kunnen blijven bestaan. 

 

Financiële verantwoording: 

Als stichting verwerven wij dus vooral inkomsten uit verkoop van kleding en verkoop van de door ons 

niet bruikbare kleding.  

 

Onze vrijwilligers, waaronder het bestuur, werken geheel kosteloos. De vrijwilligers krijgen op hun 

verjaardag een boeket aangeboden namens de stichting. 

Ook organiseren wij jaarlijks een “dagje uit” voor hen als beloning en bedankje voor hun inzet. Deze 

dag wordt georganiseerd door twee van onze vrijwilligers, welke elk jaar gewisseld worden. Zo kan 

een ieder hun eigen idee en inbreng uitvoeren. Ze krijgen hiervoor een vastgesteld budget.  

Eventueel overgebleven gelden worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. 

Jaarlijks publiceren wij onze jaarcijfers op de website voor Nederlandse ANBI stichtingen, 

www.anbi.nl 

 

 

 

 

Zakelijke gegevens st. kledingbank Gemert-Bakel e.o. 

Naam:   Stichting kledingbank Gemert-Bakel e.o. 

Adres locatie:   Molenrand 9, 5421 VZ  GEMERT. 

Adres secretariaat: Pastoor Strijbosstraat 43 5421 SW Gemert  

Telefoonnummer contactpersoon:   0611831464 

 

Website: 

www.kledingbank-gemert.nl 
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